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7. EXAMEN
PHILOSOPHICUM
Høstsemesteret 1997 innførte NTNU en ny variant av examen philosophicum
(ex.phil.). Den nye varianten har et omfang på 5 vekttall.

Som tidligere varianter er også den nye varianten av ex.phil kun obliga-
torisk i en sammenheng innen de matematisk-naturvitenskapelige studiene,
idet den kreves som en del av den matematisk-naturvitenskapelige cand. mag.-
graden.

Studenter som har tatt tidligere varianter av ex. phil.fra NTNU eller dets
forgjenger Universitetet i Trondheim, kan fremdeles bruke denne i den mate-
matisk-naturvitenskapelige cand. mag.-graden. Det samme gjelder studenter
som har ex.phil fra andre universiteter og høgskoler under Lov om universiteter
og høgskoler av 12.05.1995.

NB! Studenter som tar sikte på en matematisk-naturvitenskapelig cand.mag.-grad
kan avlegge Ex.phil. i hvilket som helst semester innen cand. mag.studiet.
Innen de matematisk-naturvitenskapelige studiene er ex.phil. ikke koblet til et
organisert førstesemesterstudium. Innen de matematisk-naturvitenskapelige
studiene finnes det heller ikke noen examen facultatum.

Studenter som av faglige grunner ønsker å ta ex.phil. i første semester (høstse-
mesteret) kan kombinere ex.phil med et grunnleggende emne innen et av de
fagene studeneten planlegger å ta eller med et grunnlaggende emne innen
matematikk, f.eks MA 001 eller MA 100.

NTNU´s ex.phil er delt i to moduler. Det historisk-filosofiske fakultet
er ansvarlig for den ene modulen og Fakultet for samfunnsvitenskap og tekno-
logiledelse er ansvarlig for den andre. 

Eksamen philosophicum, 5 vekttall
Varighet: 1 semester (vår eller høst)
Examen philosophicum har et omfang på 5 vekttall og er sammensatt av to
moduler, hver på 2,5 vekttall og med egne eksamener. Examen philosophicum
er obligatorisk for alle studenter som ønsker å avlegge en cand. mag.-grad ved
et universitet. Vi gjør oppmerksom på at det kan være særskilte krav til når
man må avlegge eksamen i Examen philosophicum ved de øvrige norske
universitetene og. I en cand. mag.grad. fra HF-eller SVT-fakultete ved NTNU
kan man ikke ta mer enn 30 vekttall før en må ta ex.phil.
Examen philosophicum inngår i studieplanene ved de fleste fakulteter ved
NTNU. Faget gir en innføring i en rekke elementer, slik som filosofihistorie,
vitenskapsteori og argumentasjonsteori, vitenskapshistorie og etikk. Videre gir
faget et innblikk i en rekke forskjellige vitenskapelige og samfunnsmessige
temaer.
Faget har følgende målsettinger:
1. å gi en innføring i det kunnskaps-, holdnings- og assosiasjonsfellesskap

universitetstradisjonen representerer, med hovedvekt på evnen til ut-
vikling av vitenskapelig og kritisk tenkemåte. 

2. å gi en forståelse av samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kul-


